
Nadere regeling sportverenigingen Berg en Dal 2017

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

gelet op de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017

besluit vast te stellen de Nadere regeling sportverenigingen Berg en Dal 2017:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1. In deze regeling wordt verstaan onder:

Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017a.

b. Actieve leden: de leden nemen actief deel aan de hoofdactiviteit (de sportactiviteit) van de

vereniging.

c. Beheerstichting: stichting met als doel een sportaccommodatie te beheren.

d. Jeugdleden: actieve leden met een leeftijd van nul tot achttien jaar.

e. Landelijke bond: een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond.

2. Voor zover begrippen niet in deze regeling zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in

de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2. Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemees-

ter en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten
1. Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten op de volgende gebieden:

badmintona.

b. ballet

c. boksen

d. fietsacrobatiek

e. handbal

f. judo

g. korfbal

h. motorcross

i. paardrijden

j. pétanque

k. tennis

l. voetbal

m. (beach)volleybal

2. De activiteiten hebben betrekking op het lichamelijk bezig zijn met een spel- en wedstrijdelement

of met vastgelegde danstechnieken. Een bepaalde mate van conditie en vaardigheid zijn hierbij

vereist.

Artikel 4. Nadere verplichtingen
1. Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie indien de vereniging:

beschikt over een minimumaantal van 15 leden;a.

b. is aangesloten bij een landelijke bond;

c. zich richt op activiteiten voor inwoners van de gemeente Berg en Dal.

2. De peildatum voor het bepalen van de omvang van het aantal leden als bedoeld in het eerste lid,

onderdeel a, is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

3. Een beheerstichting kan namens een vereniging die gebruik maakt van haar accommodatie de

aanvraag indienen, mits de betreffende vereniging zelf geen subsidieaanvraag indient.

4. Voor verenigingen die vallen onder artikel 3 sub h geldt dat zij zelf lessen moeten verzorgen voor

hun leden.

Artikel 5. Aanvullende gegevens bij aanvraag
In aanvulling op het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid van de Algemene subsidieverordening

wordt bij een aanvraag om subsidie een bewijs van inschrijving van een landelijke bond overgelegd.
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Artikel 6. Hoogte van de subsidie
1. Verenigingen die zich richten op de volgende sportgebieden:

badminton;•

• ballet;

• boksen;

• fietsacrobatiek

• judo;

• korfbal voor de binnensport;

• paardrijden;

• (beach)volleybal;

krijgen:

a. een vast bedrag per vereniging van € 1.500 en

b. een bedrag per jeugdlid van € 50,00.

 

2. Verenigingen die zich richten op de volgende sportgebieden:

• korfbal voor de buitensport;

• motorcross;

• voetbal;

krijgen de volgende bedragen:

€ 100Bedrag per jeugdlid

€ 950Bedrag per veld*

€ 150Bedrag per kleedlokaal

€1.800Bedrag motorcrossaccommodatie

* Voetbal: a lleen het aantal voor de hoofdactiviteit benodigde velden wordt geteld voor deze subsidie

(indicatieve KNVB-norm)

 

3. Verenigingen die zich richten op het volgende sportgebied:

Tennis;•

krijgen de volgende bedragen:

€ 80Bedrag per jeugdlid

€ 450Bedrag per baan*

€ 150Bedrag per kleedlokaal

* Alleen het aantal voor de hoofdactiviteit benodigde banen wordt geteld voor deze subsidie

 

4. Verenigingen die zich richten op het volgende sportgebied:

Pétanque;•

krijgen een vast bedrag van € 570,-.

 

5. Verenigingen die zich richten op het volgende sportgebied:

Handbal;•

Krijgen de volgende bedragen:

2022 e.v.202120202019 

€ 1.500€ 3.000€ 4.500€ 6.000Vast bedrag per vereniging

€ 50€ 50€ 50€ 50Vast bedrag per jeugdlid

6. De peildatum voor het bepalen van het aantal actieve jeugdleden als bedoeld in het eerste en

tweede lid is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

7. Korfbalverenigingen die zowel onder het eerste als het tweede lid vallen, ontvangen 50% van de

subsidie op grond van het eerste lid en 50% van de subsidie op grond van het tweede lid.

Artikel 7. Subsidieplafond
Het college publiceert jaarlijks het subsidieplafond.
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Artikel 8. Wijze van verdeling
Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond overschrijdt, gelden de vol-

gende verdeelregels:

a. aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe

aanvragers;

b. Voor zover het subsidieplafond ook overschreden wordt door het totaal van het toe te kennen

bedrag dat is aangevraagd voor activiteiten door verenigingen die het voorgaande jaar ook een

subsidie ontvingen, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid verdeeld, op basis van het

recht op subsidie op grond van de regeling, onder die aanvragers die in het voorgaande jaar een

subsidie ontvingen.

Artikel 9. Slotbepalingen
1. De volgende deelverordening, nadere regels en beleidsregel worden ingetrokken:

Deelverordening sport- en balletverenigingen 2012, gemeente Groesbeek;a.

b. Nadere regels sportverenigingen, gemeente Ubbergen;

c. Beleidsregel sport, gemeente Millingen aan de Rijn.

2. Deze nadere regeling treedt gelijktijdig met de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en

Dal 2017 in werking op de dag na bekendmaking en wordt voor de eerste maal toegepast voor

het subsidiejaar 2017.

3. Deze nadere regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling sportverenigingen Berg en Dal 2017.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal in zijn

vergadering van 25 oktober 2016.
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